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Прилог бр.1 

 

Преглед на планираните активности 

според секторот кој е надлежен за нивна реализација и период во којшто треба да се реализираат 

 

Р.бр. Активност Надлежен сектор Период на реализација 

1 

 

Програмски надзор над работењето на 

радиодифузерите, согласно „Методологијата за 

мониторинг на изборното медиумско претставување 

преку радио и телевизиските програмски сервиси за 

време на изборните процеси“; 

Сектор за програмски работи 

од денот на распишувањето на изборите до 

завршувањето на гласањето на денот на 

одржувањето на изборите 

2 

Организирање работилници за радиодифузерите и 

за надворешните соработници на Агенцијата за 

изборната регулатива и за методологијата за 

мониторинг; 

Сектор за програмски работи пред распишување на изборите 

3 

Програмски надзор врз програмите на 

радиодифузерите врз основа на Годишниот план за 

вршење програмски надзор за 2017 година, а во 

согласност со Методологијата за вршење 

програмски надзор (мониторинг); 

Сектор за програмски работи 

редовен надзор - според Годишниот план за 

вршење програмски надзор за 2017 година 

(прилог бр.2), контролен (по истекот на рокот 

утврден во изречената мерка) и вонреден 

надзор (врз основа на иницијатива поднесена 

од државни органи, правни или физички 

лица, како и во случај на сомневање по 

службена должност на Агенцијата). 

4 
Административен надзор над работењето на 

радиодифузерите – член 15 од ЗМ 
Сектор за стратешко планирање и авторски 
права  

редовен надзор - согласно Годишниот план за 

вршење административен надзор за 2017 

година (прилог бр.3), контролен (по истекот 

на рокот утврден во изречената мерка) и 

вонреден (врз основа на иницијатива 

поднесена од државни органи, правни или 

физички лица, како и во случај на сомневање 

по службена должност на Агенцијата) 

5 
Постапување по поднесени известувања за промена 

на сопственичка структура на радиодифизерите 

Сектор за стратешко планирање и авторски 

права 
во текот на целата година 

6 
Следење на сопственичката структура на 

радиодифузерите од аспект на почитувањето на 

Сектор за стратешко планирање и авторски 

права 
во текот на целата година 
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законските одредби поврзани со ограничувањата за 

стекнување сопственост и посебните забрани за 

стекнување на сопственост, како и аспект на почи-

тувањето на законските одредби поврзани со 

спречување на недозволената медиумска 

концентрација и поведување постапки за 

утврдување недозволена медиумска концентрација. 

7 
Административен надзор над работењето на 

радиодифузерите - член 14 и 15 од ЗМ 
Сектор за програмски работи 

редовен надзор - според Годишниот план за 

вршење административен надзор за 2017 

година (прилог бр.3), контролен (по истекот 

на рокот утврден во изречената мерка) и 

вонреден надзор (врз основа на иницијатива 

поднесена од државни органи, правни или 

физички лица, како и во случај на сомневање 

по службена должност на Агенцијата) 

8 
Административен надзор над работењето на 

радиодифузерите -  член 47 од ЗАВМУ 

Сектор за информатичка поддршка и општи 

работи 
во текот на целата година 

9 Стручен надзор над радиодифузерите 

Сектор за стратешко планирање и авторски 

права 

Сектор за информатичка поддршка и општи 
работи 

по издавање на дозвола за радио или 

телевизиско емитување согласно рокот 

утврден во член 30 од законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, како и при 

промена на локацијата на просториите во кои 

се произведува програма (студија) или при 

проширување со нови студиски простории 

10 

Доделување дозволи за телевизиско или радио 

емитување за програмски сервиси  што се емитуваат 

преку ограничен ресурс (радиофреквенции или 

преносен капацитет на дигитален терестријален 

мултиплекс) по пат на јавен конкурс 

Сите сектори 

во текот на целата година и тоа, по службена 

должност или по прием на писмено барање 

од заинтересирана страна 

11 

Доделување дозволи за телевизиско или радио 

емитување за програмски сервиси  што се емитуваат 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што 

не користи ограничен ресурс или преку сателит без 

објавување на јавен конкурс 

Сите сектори 
во текот на целата година и тоа по прием на 

писмено барање од заинтересирана страна 

12 
Учество во работењето на Македонскиот комитет за 

мерење на публиката и обезбедување на податоци 
Сектор за стратешко планирање и авторски 
права 

Обезбедени податоци и извештаи од 

електронското мерење на телевизиската 
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од електронското мерење на телевизиската публика  публика 

13 

Спроведување квартални истражувања за да се 

обезбедат податоци за слушаноста на 

радиостаниците и за гледаноста на телевизиските 

станици што не се опфатени со електронското 

мерење 

Сектор за стратешко планирање и авторски 
права 
 

секој квартал од годината 

14 

Издавање потврди за регистрација во регистарот на 

даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање 

Сектор за стратешко планирање и авторски 
права 
 

во текот на целата година по доставени 

пријави за евидентирање во регистарот на 

даватели на аудиовизуелни медиумски услуги 

по барање 

15 
Програмски надзор над работењето на давателите 

на аудиовизуелни медиумски услуги на барање 
Сектор за стратешко планирање и авторски 
права 

редовен надзор - согласно Годишниот план за 

вршење програмски надзор за 2017 година 

(прилог бр.2), контролен (по истекот на рокот 

утврден во изречената мерка) и вонреден 

(врз основа на иницијатива поднесена од 

државни органи, правни или физички лица, 

како и во случај на сомневање по службена 

должност на Агенцијата) 

16 

Издавање потврди за регистрација на пакет 

програмски сервиси по претходна проверка на 

уредноста и комплетноста на доставената пријава 

Сектор за стратешко планирање и авторски 
права 
 

во текот на целата година по доставени 

пријави за регистрација на пакет програмски 

сервиси 

17 
Програмски надзор над работењето на операторите 

на јавни електронски комуникациски мрежи 
Сектор за стратешко планирање и авторски 
права 

редовен надзор - согласно Годишниот план за 

вршење програмски надзор за 2017 година 

(прилог бр.2), контролен (по истекот на рокот 

утврден во изречената мерка) и вонреден 

(врз основа на иницијатива поднесена од 

државни органи, правни или физички лица, 

како и во случај на сомневање по службена 

должност на Агенцијата) 

18 
Административен надзор над работењето на 

издавачите на печатени медиуми 

Сектор за стратешко планирање и авторски 

права 

редовен надзор - согласно Годишниот план за 

вршење административен надзор за 2017 

година (прилог бр.3), контролен (по истекот 

на рокот утврден во изречената мерка) и 

вонреден (врз основа на иницијатива 

поднесена од државни органи, правни или 

физички лица, како и во случај на сомневање 
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по службена должност на Агенцијата) 

19 

Пресметување на годишниот надоместок за дозвола 

за телевизиско и радио емитување и следење на 

исполнувањето на обврската за плаќање на 

пресметаниот надоместок 

Сектор за правни и економско-финансиски 

работи 
во текот на целата година 

20 

Пресметување на годишениот надоместок за надзор 

на операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи и давателите на аудио и аудиовизуелни 

медимски по барање и следење на исполнувањето 

на обврската за плаќање на пресметаниот 

надоместок 

Сектор за правни и економско-финансиски 

работи 
во текот на целата година 

21 

Јавна презентација на резултатите од 

истражувањето - Телевизијата и лицата со сетилна 

попреченост - понуда и потреби. 

Сектор за програмски работи трет квартал од 2017 година 

22 

Подобрување на комуникацијата на Агенцијата со 

лицата со оштетен вид и слух и со нивните 

организации. 

Сектор за програмски работи во текот на годината 

23 
Спроведување кампања против сексизмот во 

медиумите 
Сектор за програмски работи во втората половина од годината 

24 

Публикување на досегашните истражувања за 

родовите прашања во медиумите (2012-2016) и 

промоција на публикацијата. 

Сектор за програмски работи четврти квартал од 2017 година 

25 

Јавна презентација на резултатите од анализите на 

родовите прашања и на начинот на прикажување и 

претставување на жените и мажите во програмите 

на радиодифузерите во 2017 година  

Сектор за програмски работи четврти квартал од 2017 година 

26 
Аудиовизуелна информативна кампања за тема од 

медиумската писменост. 
Сектор за програмски работи во втората половина од годината 

27 

Активности за формирање мрежа за поттикнување 

на медиумската писменост составена од релевантни 

чинители (институции со јавни овластувања, 

надлежни државни органи, радиодифузери, 

граѓански организации, образовни институции и 

др.). 

Сектор за програмски работи во текот на годината 

28 
Прибирање,  обработка и анализа на податоците за 

економските перформанси на радиодифузерите 

Сектор за стратешко планирање и авторски 

права 
трет квартал од 2017 година 
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29 

Обезбедување податоци за ставовите и мислењето 

на публиката во врска со понудата на домашните 

телевизиски и радиостаници, како и за начините и 

моделите на коишто граѓаните ги користат 

медиумите 

Сектор за стратешко планирање и авторски 

права 
трет квартал од 2017 година 

30 

Анализи на родовите прашања и на начинот на 

прикажување и претставување на жените и на 

мажите во програмите на радиодифузерите. 

Сектор за програмски работи трет квартал од 2017 година 

31 

Aнализирање на преземените мерки од страна на 

Агенцијата кон радиодфузерите, давателите на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање, 

операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи и издавачите на печатени медиуми, како и на 

најчестите повреди на прописите констатирани со 

надзорите што ги спроведува Агенцијата. 

Сектор за правни и економско-финансиски 

работи 

крај на декември 2017 година/јануари 2018 

година 

32 

Учество во работата на асоцијациите на 

регулаторните тела од аудиовизуелната област: 

Европската платформа на регулаторни тела (EPRA), 

Групата на европски регулатори за аудиовизуелни 

медиумски услуги (медиумски услуги (ERGA), 

Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA), 

остварување соработка со регулаторните тела во 

Европа и билатерална соработка со други 

регулаторни тела, особено со регулаторните тела од 

регионот. 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 

33 

Соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, 

Претставникот за слобода на медиумите на ОБСЕ, со 

ОБСЕ-ОДИХР и со други меѓународни тела, чијашто 

активност е поврзана со следењето на медиумското 

претставување за време на изборна кампања. 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 

во текот на целата година 

 

 

 

34 

Учество во процесот на Универзалниот периодичен 

преглед на Советот за човекови права на 

Обединетите нации. 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 

35 

Учество во изработката на Годишната национална 

програма за членство на Република Македонија во 

НАТО и учество во работната група за интеграција 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 
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на Република Македонија во НАТО. 

36 

Учество во подготовката и имплементацијата на 

Националната програма за усвојување на 

европското законодавство -  НПАА 2017 и во 

работните групи релевантни за аудиовизуелната 

област  

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 

37 

Подготовка на извештаи и информации релевантни 

за процесот на европска интеграција и учество во 

работните тела кои обезбедуваат дијалог со 

Европската Комисија во аудиовизуелната област 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 

38 

Следење на можностите за користење на 

финансиски средства од инструментот ИПА 

(Инструмент за претпристапна помош). 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 

39 
Организирање јавни состаноци на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
Еднаш на секои три месеци 

40 Комуникација со јавноста  
Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 

41 
Редовно ажурирање на веб страната на Агенцијата 

на македонски, албански и англиски јазик 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 

42 

Постапување по барањата што произлегуваат од 

Законот за слободен пристап до информациите од 

јавен карактер и ажурирање на листата со 

информации од јавен карактер 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 

43 
Издавање и дистрибуција на публикации, брошури и 

сл. за специфични теми од медиумската сфера 

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
По потреба во текот на целата година 

44 Ажурирање на you tube каналот на Агенцијата 
Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
во текот на целата година 

45 
Унапредување на веб страната на Агенцијата со 

додатни функционалности  

Сектор за координација и поддршка на работата 

на директорот и Советот на Агенцијата 
Прво тромесечје од 2017 година 

46 

Ревизија врз безбедносната политика на Агенцијата 

за аудио и аудиовизелни медиумски услуги во 

областа на информациско – комуникациската 

технологија 

Одделение за внатрешна ревизија 01 јануари до 15 април 2017година 

47 

Ревизија на процесот за пресметка и исплата на 

платите за вработените во стручната служба на 

Агенцијата и надоместоците за членовите на 

Одделение за внатрешна ревизија од 17 април 31 јули 2017 година 



ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2017 ГОДИНА  

 

 

 

Советот на Агенцијата. 

48 Ревизија врз проекти финансирани од ИПА фондови. Одделение за внатрешна ревизија од 1-ви август до 15 ноември 2017 година  

49 

Follow-up ревизија на препораките дадени во 

извештаите на внатрешниот ревизор од предходно 

извршени ревизии. 

Одделение за внатрешна ревизија од 15-ти ноември до 31 декември 2017 година 

50 
Набавка на информатичка опрема согласно 

Стратегијата за развој на ИКТ во Агенцијата  

Сектор за информатичка поддршка и општи 

работи 
во текот на целата година 

51 

Учество на вработените во Агенцијата на 

конференции, работилници, обуки и друго во 

земјата и во странство, со цел унапредување на 

капацитетите, како и следење на трендовите во 

областа и најновите достигнувања во аудио и 

аудиовизуелната медиумска индустрија. 

Сите сектори во текот на целата година 
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